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Statutul disciplinei 
Disciplină în domeniu (opțională) 
 
Titular disciplină 
Prof. dr.  Vasile MACIUC 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi lucrări practice) 

În cadrul cursului şi al lucrărilor practice se va urmări ca obiectiv general familiarizarea şi deprinderea 
de către studenţii programului de studii Control şi Expertiza Produselor Alimentare a principalelor 
prevederi ale legislaţiei în industria alimentară. 

Ca obiective specifice, la curs şi lucrări practice se urmăreşte dezvoltarea capacităţii studenţilor 
programului de studii Control şi Expertiza produselor Alimentare de a lua decizii în interpretarea şi 
aplicarea prevederilor legislaţiei în industria alimentară. 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Legislaţie privind protecţia consumatorilor 
Legislaţia sanitar – veterinară privind siguranța alimentelor 
Legislaţie privind organismele modificate genetic 
Legislaţia privind produsele ecologice 
Legislaţia privind normele pentru alimente 
Legislaţia privind contravenţiile 

Seminarii 
Dezbaterea actelor normative privind protecţia consumatorului 
Dezbaterea actelor normative sanitar veterinare care reglementează conduita în industria alimentară 
Dezbaterea actelor normative privind organismele modificate genetic 
Dezbaterea actelor normative care reglementeză produsele ecologice 
Dezbaterea legislaţiei privind normele pentru alimente  
Dezbaterea legislaţiei privind contravenţiile 
Legislaţia în industria alimentară. Studiu de caz. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Colocviu Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, proiect. 40% 
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